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Wie is het?
Geschiedenis

Doel: 
oefenen met geschiedenisbegrippen
geschiedenisbegrip raden van de ander
gesloten vragen stellen

Nodig: 
gelamineerde spelborden en whiteboardstiften
kaartjes met de geschiedenisbegrippen

Aantal spelers: 
2

Spelregels: 
Neem een kaartje van de stapel, het woord op het kaartje moet de ander raden. Stel 
vragen aan de ander om jouw woord te vinden, vragen mogen alleen met ja of nee 
beantwoord worden. bv. Is het een persoon? antwoordt de ander met nee, dan gaan alle 
personen weg, antwoordt de ander met ja, dan blijven de personen over. Wie vindt als 
eerste het woord van de ander?

Winnaar: 
Degene die als eerste het woord van de ander raadt.

Woorden:
Personen: Anne Frank, Willem van Oranje, Christoffel Columbus, Napoleon Bonaparte, 
Albert Einstein

Gebeurtenissen: het concentratiekamp, de Maanlanding, de Wereldoorlog, de Uitvinding, 
de Slag bij Waterloo

Tijdslijn: de Tijd van Monniken en Ridders, de Prehistorie, de Tijd van Grieken en 
Romeinen, de Tijd van Steden en Staten, de Tijd van Ontdekkers en Hervormers 

Bijzondere dagen: de Bevrijdingsdag, de Dodenherdenking, de Koningsdag, de Dag van de 
Arbeid, de Prinsjesdag
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